KAPADOKYA TREKKING

Tur Kodu : BKL146
Zorluk: KAPADOKYA TREKKING
2 gece 3 gün
1950 ₺ 'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●
●

UNESCO Dünya Mirası Göreme Açık Hava Müzesi
İlk Hristiyanlar tarafından inşa edilen Kaymaklı Yer Altı Şehri
Kapadokya vadileri, köyleri, kiliseleri
Gerçek Kapadokya ile tanışma
Peribacaları arasında yürüyüşler
İsteyenlere balonla uçuş

Covid-19 bulaşma durumu detayları için buraya tıklayınız. İade edilebilir diğer tüm konularla ilgili detaylar için buraya tıklayınız.
●

Program

1. Gün - GÜVERCİNLİK VADİSİ UÇHİSAR YÜRÜYÜŞÜ, PAŞABAĞ VE ZELVE
VADİLERİ
Kayseri Havalimanı’nda saat 10:00’da buluşuyoruz. Ardından hi vakit kaybetmeden direkt olarak Kapadokya bölgesine gidiyoruz.
Bölgenin oluşumunda baş rolde olan geçmişin aktif yanardağlarından Erciyes arkamızda kalırken biz 1 saatlik yolculuklar peri
bacaları diyarına ulaşıyoruz.
İlk durağımız bir hoş geldin kahvesi içmek için Aşk Vadisi’nin üstündeki manzara noktasında mola vermek olacak. Daha sonra
içinde de yürüyeceğimiz vadiye veda ettikten sonra ilk vadi içi yürüyüşümüzü gerçekleştirmek üzere Güvercinlik Vadisi’ne gidiyoruz.
Pek çoğunuzun bildiği nazar boncuklu ağaçtan başlayan yürüyüş 1,5 saatlik kolay bir yürüyüşün sonunda Uçhisar’da bitecek.
Burada yöre kadınlarının yaptığı yemeklerin tadına bakarak öğle yemeğimizi aldıktan sonra Uçhisar Kalesini ziyaret edeceğiz.
Ardından günü sonlardırmak için Paşabağ ve Zelve Vadilerini gezeceğiz. Özellikle Paşabağ’ın sağ tarafındaki manzara noktalarını
kaçırmayacağız.
Otelimize yerleşmenimn ardından akşam yemeği için tekrar dışarı çıkacağız. Genelde Uçhisar’daki fine dining restoranları tercih
ediyoruz. Fakat isteyen, istediği yerde yemek yiyebilir. Aynı bölgede olduğu sürece araçla ulaşımı sağlıyoruz.
Not: Hava durumu ve uçuş müsaitliğine göre balonla uçuş yapmak isteyenler için ayarlamalar yapılacaktır. Sabah 05:00’te otelden
hareketle başlar ve genelde 08:30 civarı otelde biter. Transferler balon firması tarafından sağlanır.
Konaklama Yeri
- 4 Yıldızlı Otel

2. Gün - YERYÜZÜ HEYKELLERİ, GAZİEMİR YERALTI ŞEHRİ, GÜZELYURT,
KIZILÇUKUR ÇAVUŞİN YÜRÜYÜŞÜ
Güne çok az insanın bildiği ve ziyaret ettiği hatta Kapadokya’da böyle bir yer mi var diyeceğiniz Andrew Rogers’ın Yeryüzü
Heykellerine gideceğiz. Avustralyalı heykel sanatçısının ‘’Hayatın Rİtmi’’ konulu uzaydan gözüken devasa çalışmaları ilginizi
çekecektir. Burası hakkında burada çok bilgi vermiyoruz. Merak edip araştıracağınıza eminiz:)
Bu enteresan açık hava galerisinden sonra Hasan Dağı’na doğru yola çıkıyoruz. Gene Kapadokya’nın az bilinen ama mutlaka
görülmesi gereken yerlerini ziyaret edeceğiz. Yolumuzun üzerindeki Ihlara Vadisi manzaralı moladan sonra Gaziemir Yeraltı şehrine
gidiyoruz. Diğerleri gibi kapalı olmayan ve bir kısmı açığa çıkmış bu şehir develerin bile girebileceği yüksekliği ile pek klostrofobik
değil. Daha sonra da çok yakındaki Güzelyurt Köyü’ne varacağız.
Gezimizi biraz da gurme gezisine çevirecek bu köy Rumlardan kalma evleri, Anadolu Selçuklu eserleri, yeraltı mağaraları ve öğle
yemeğinde gezimize tat katacak. Gelveri tavası ve kapak böreği damağınızda kalacak. Vegan ve vejeteryanlar da aç kalmıyor:)
1 saatlik yolculukla kapadokya’ya geri dönüyoruz. Günü batırmak üzere bugünkü yürüyüşümüzü yapmak için Kızılçukur manzara
noktasına gidiyoruz. Ama dedik ki bu bir yürüyüş turu o zaman haydi vadi renkleri içinde yürüyüş yaparak Çavuşin’e. Yürüyüş süresi
aslında 1,5 saat olsa da bu patikada fotoğraf çekmeden yürümek imkansız. Bazen buradan balonlar da akşam uçuşu için
kalkıyorlar. Buna da denk gelirsek günü yolda bile batırabiliriz. Ama her şekilde çok seveceğinize eminiz.
Akşam yemeği dışarıda
Konaklama Yeri
- 4 Yıldızlı Otel

3. Gün - MESKENDİR VADİSİ YÜRÜYÜŞÜ, ÇAVUŞİN, AŞK VADİSİ YÜRÜYÜŞÜ,
ORTAHİSAR ve DÖNÜŞ
Kahvaltıdan sonra ilk yürüyüşümüzü yaklaşık 2 saat sürecek ve Kapadokya'nın en güzel vadilerinin biri içinde geçecek. Meskendir

Vadisi. Tüneller, peri bacaları, kiliseler ve harika manzaralarla dolu bu vadiden çıkmak istemeyebilirsiniz. Ardından çok
yakındaki Çavuşin’e gidiyoruz. Kilise ve köyün arkasındaki peri bacaları ilginizi çekecektir. Hatta burada da kısa bir yürüyüş
yapabiliriz.
Öğle yemeği molasından sonra ilk gün yukarıdan baktığımız Aşk Vadisi’nin içinde yürümek üzere aracımızla patikanın başlangıç
noktasına gidiyoruz. Yaklaşık 1,5 saat sürecek yürüyüş farklı peri bacası manzaraları ile devam edecek sonunda ise vadinin meşhur
devasa bacaları uzun fotoğraf molası için bizi bekliyor olacak. Son olarak Ortahisar’a fotoğraf çekmek için gidip havaalanına doğru
yola çıkıyoruz. Havaalanına gitmeden önce akşam yemeği yiyebiliriz.
Anadolujet'in 21:45 uçuşu ile İstanbul'a dönüyoruz.
Programda bahsetmedik ama yöresel alışveriş (çömlek atölyesi, kabak çekirdekçi vs) için zamanımız olacak. Hatta son olarak
Kayseri deyince akla gelen ilk şeylerden olan pastırma da alabilceksiniz merak etmeyin.
Not: Gün batımı saatine göre programa eklemeler yapılabilir;)
Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
SİGORTA:
Bukla Tur yasa gereği acenta iflası ve hizmetlerin yerine getirilmemesine karşı tur ücreti ile sınırlı zorunlu sigorta yaptırır, Ferdi kaza
ve seyahat sigortaları istek üzerine bedeli karşılığında yapılır.
---------------------------------------------------------------ÇOCUK İNDİRİMİ:
Her ailede "en fazla bir" 0-6 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır.
İndirimli çocuk ebeveyn ile aynı odada kalmak durumundadır. 0-2 yaş arası olup tura ücretsiz olarak kaydolan çocuklara araçta
koltuk (Tur dolu ise) ve otelde yatak verilmez.
0-2 Yaş Arasında Olup Tura Ücretsiz Olarak Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı yatakta yatar. Ayrı yatağı yoktur. Araçta koltuğu yoktur.
3-6 Yaş Arasında Olup Tura %10'luk İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur.
---------------------------------------------------------------TUR KAYIT KOŞULLARI:
Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
Özel olarak hazırlanan turlar:
Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si veya tamamı ödenecek şekilde iki fiyat verilir. Tüketici/tüketiciler hangi tür ödeme
yapacaklarına kendileri karar verip firmamıza bildirir. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
---------------------------------------------------------------İPTAL KOŞULLARI:
Mücbir haller dışında Bukla, ilgili turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez. Bukla tur tarafından iptali halinde sadece
tur ücreti iade edilir.
Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
Yurtiçi Turları, tüketici tarafından;
Turun başlamasına 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde tüm ödeme,
Turun başlamasına 29-15 gün kalaya kadar yapılan iptallerde vergi, sigorta vs. gibi bedeller düşüldükten sonra kalan meblağın
%50'si iade edilir.
● Turun başlamasına 15 günden az sürede yapılan iptallede ise tüketiciye hiçbir iade yapılmaz.
●
●

---------------------------------------------------------------KOŞULLAR:
Kampanyalı dönemlerde çocuk indirimi de dahil olmak üzere hiçbir indirim geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz. (Ör: Grup ve çocuk indirimi)
Bukla Tur tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı, müze ve ören yerlerinin
kapatılması/kapalı olması gibi nedenlerden dolayı tur programında genel akışı ve paket içeriğini bozmayacak şekilde düzenleme ve
değişiklik yapma hakkını rehberlerine vermiştir. Katılımcı tur programının esaslı değişimi durumunda cayma hakkını kullanabilir. Bu
durumda Tursab Kütahya Çizelgesi kuralları uygulanır.
---------------------------------------------------------------1618 NOLU YASA:
Tur hizmetleri Tursab üyesi seyahat acentaları dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından yapılamaz. Özellikle sosyal medya üzerinden
açılan sayfalara itibar etmeyin, suça ortak olmayın. DERNEKLER, OKULLAR, ŞİRKETLER, KİŞİLER, REHBERLER,
KULÜPLER, VAKIFLAR TUR DÜZENLEYEMEZ! YASAYA AYKIRI BİR SUÇTUR!

Fiyata Dahil Olanlar
●
●
●
●
●
●
●
●

Profesyonel Doğa ve Kültür Rehberliği Hizmeti
2 gece konaklama
2 kahvaltı (otelde)
Tüm ara transferler
Tüm geziler
TURSAB zorunlu seyahat sigortası
Program dahilindeki tüm çevre gezileri
KDV

Fiyata Dahil Olmayanlar
●
●
●
●

Uçak biletleri
Öğle, akşam yemekleri ve yemeklerde alınan içki, içecekler, otel ekstraları
Müze ve ören yeri giriş ücretleri
Kişisel harcamalar

Ekstra satın alabileceğiniz aktiviteler:
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●

Balon Turu (115-220€ arası)

